
Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen 

hakeutumiessa (KUHA) 

Tutkimusrekisteri 
Tutkimusrekisteriä tarvitaan KUHA-tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Hankkeessa tutkitaan Kelan 
kuntoutukseen siirtymistä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Julkaistuja tutkimustuloksia voidaan käyttää, kun 
kuntoutusjärjestelmää kehitetään niin että ihmisten olisi helpompi päästä sopivaan kuntoutukseen 
oikeaan aikaan. Tutkimushanketta koordinoi Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas, joka 
toteuttaa sen yhdessä Kuntoutussäätiön kanssa. Hankkeen rahoittaa Kela.  
 
Tutkimuksen suorittavat tutkijat Sirkku Varjonen, VTT, erikoistutkija, hankkeen vastuututkija, 
Kuntoutussäätiö, Johanna Korkeamäki, VTM, tutkija, Kuntoutussäätiö ja Elina Ikävalko, FT, 
erikoistutkija, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). Hankkeen koordinaattorina toimii 
Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö (Vamlas). 
 

Tietosuojaseloste 
EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen seloste 

21.2.2022 

1. Rekisterinpitäjät 

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö  

Haapaniemenkatu 7-9 B 

00530 Helsinki 

Kuntoutussäätiö  

Postiosoite: PL 39, 00411 Helsinki 

Käyntiosoite: Pakarituvantie 5, Helsinki 

2. Rekisterinpitäjän edustajat 

Pauliina Lampinen  

pauliina.lampinen@vamlas.fi 

Puh 050-4087734  

Sirkku Varjonen>  

sirkku.varjonen@kuntoutussaatio.fi 

Puh 044-7813141  

3. Tietosuojavastaava 

Hanne Teräväinen 

hanne.teravainen@vamlas.fi 

Annika Laisola-Nuotio 

annika.laisola-nuotio@kuntoutussaatio.fi 

Puh. 044 781 3120 

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyperuste 



Tietojen käsittely on tarpeen tieteellistä tutkimusta varten. Tietojen käsittely on oikeasuhtaista sillä 

tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden (tietosuojalain 4 §:n 3 kohta). 

Suoria henkilötietoja tarvitaan, jotta haastateltaviin voidaan olla yhteydessä haastattelusta sopimiseksi 

ja jotta kyselyn yhteydessä järjestettävään arvontaan osallistuneille voidaan toimittaa arvontavoitot.  

Kuntoutussäätiön toiminnassa ja tutkimuksissa noudatetaan voimassa olevia Suomen ja EU:n 

tietosuojalakeja ja -asetuksia sekä tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisemaa hyvää tieteellistä 

käytäntöä. 

5. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot 

Tutkimusrekisterin tiedot koostuvat tutkimuksen aikana kerättävistä 1) osallistujien suorista 

henkilötiedoista ja 2) haastattelu- ja kyselyaineistosta, joka voi sisältää henkilötietoja.  

Suorat henkilötiedot ovat tutkimushaastatteluihin osallistuvien, osallistumisesta kiinnostuneiden sekä 

kyselyn yhteydessä järjestettävään arvontaan osallistuvien henkilöiden nimi, puhelinnumero, osoite 

sekä sähköpostiosoite. Näitä tietoja käytetään kun sovitaan haastateltavien kanssa haastatteluista ja 

kun haastateltaville toimitetaan haastattelupalkkio ja kun kyselyn yhteydessä järjestettävässä 

arvonnassa voittaneille toimitetaan arpajaisvoitto. Tutkimuksen aikana kerättävä tutkimusaineisto 

koostuu haastattelujen äänitallenteista ja haastattelujen litteraatioista sekä verkkokyselyyn osallistuvien 

kyselyvastauksista. Tätä aineistoa käytetään tutkimusanalyysissä, jonka tulokset raportoidaan 

tutkimusjulkaisuissa sellaisessa muodossa, josta vastaajaa ei voi tunnistaa. Tutkimuksen suorittajat 

voivat myös raportoida alustavista tutkimustuloksista tutkimuksen rahoittajalle, mutta aineistoa 

esitellään heille vain tarpeen mukaan ja aina pseudonymisoituna. 

6. Tietolähteet 

Kaikki suorat henkilötiedot kerätään suoraan osallistujalta, kun hän ilmoittautuu mukaan 

haastattelututkimukseen tai kun hän osallistuu erillisellä verkkolomakkeella kyselyn yhteydessä 

järjestettävään arvontaan. Tutkimusaineisto kerätään haastatteluissa ja verkkokyselylomakkeella. 

7. Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille  

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Haastatteluaineiston analysoi ulkopuolinen 
litteraatioyritys Spoken Oy:n toimesta. Litteroijilla on vaitiolovelvollisuus. 

 

8. Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai 
kansainväliselle järjestölle 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Henkilötietojen säilytysaika 

Haastattelu- ja kyselyvastauksia säilytetään viiden vuoden ajan, minkä jälkeen ne tuhotaan. Näitä 

tietoja säilytetään tutkimuksen tekemistä varten. Myös osallistujien yhteystietoja säilytetään 5 vuotta, 

jotta heihin voidaan olla yhteydessä mahdollista jatkotutkimusta varten. Pseudonymisoitua 

tutkimusaineistoa voidaan säilyttää tarvittaessa pidempään, mikäli haastateltavat erikseen antavat 

suostumuksensa aineiston jatkokäyttöön.  



10. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on 

suojattu asianmukaisesti. Järjestelmien fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan 

asiaankuuluvasti. Kuntoutussäätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö huolehtivat siitä, että 

tallennettuja tietoja, käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja 

käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

Henkilötietoja ja aineistoa siirrettäessä käytetään salattuja yhteyksiä. Haastatteluäänitteet litteroivalla 

Spoken Oy:llä on vaitiolovelvollisuus. Haastatteluaineisto pseudonymisoidaan eli litteraatioista 

poistetaan suorat tunnistetiedot litteroinnin jälkeen suojatoimena ennen aineiston analysointia ja 

raportointia. Tiedot säilytetään tietoturvallisesti Kuntoutussäätiön ja Vamlasin salatuilla palvelimilla ja 

Microsoftin pilvipalvelimella, Kuntoutussäätiön perustamalla Teams-alustalla. Tiedot on suojattu 

käyttäjätunnuksin ja salasanoin siten että vain tutkimusryhmällä on pääsy niihin. Mahdollisia tulostettuja 

tietoja säilytetään lukitussa kaapissa Vamlasin ja Kuntoutussäätiön tiloissa.  

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia 

virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.  
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi poistamista tietyissä tapauksissa. Oikeutta tietojen 

poistamiseen ei kuitenkaan ole, jos tietojen poistaminen estää tai vaikeuttaa suuresti käsittelyn 

tarkoituksena toteutumista tieteellisessä tutkimuksessa (tietosuoja-asetuksen 17 artikla). Tietoja ei 

voida poistaa myöskään silloin, jos ne ovat tarpeellisia oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi 

tai tällaiseen vaatimukseen vastaamiseksi. 

 

12. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle). 
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